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Beste collega’s, 
 
Dag in dag uit staan we klaar voor onze klanten. Klanten, die steeds meer verwachten en 
eisen. Supermarkten en grote ketens spelen hier handig op in via langere openingsuren, 
webshops, aan leveringen aan huis. 
 
Als lokale handelaar is het zwaar om hiermee te concurreren. Zeker op gebied van 
personeelsvoorziening en winstgevendheid. De omzet behouden of verhogen tegenover de 
kosten wordt de uitdaging. 
 
Toch kan niemand kan de expertise van de lokale handelaar, het warme klantcontact en de 
flexibele service evenaren. Dit zette ons aan het nadenken: hoe kunnen we de lokale 
handelaar nóg sterker maken? 
 
We hebben de oplossing gevonden! De oplossing om uw klanten een ongelooflijke 
flexibiliteit en service te bieden. De oplossing om meer te verkopen zonder langer open te 
zijn en zonder in te boeten aan kwaliteit 
 
De oplossing heet De Versbox. De Versbox, is het eerste 24/7 gekoeld afhaalsysteem, waar 
uw klanten uw verse voeding afhalen wanneer het hen past.  
Het werkt zo: 

1. Een klant geeft zijn bestelling door (al dan niet via een webshop) 
2. U plaatst de bestelling in De Versbox 
3. Uw klant ontvangt een code 
4. En komt afhalen wanneer het past 

Ons doel? Laat ons samen slimmer en niet harder werken. Om zo het succes van onze 
ambacht te garanderen. Wij bouwen mee aan de toekomst van uw zaak. Uw omzet, familiaal 
leven en personeelsproblemen liggen ons aan het hart. 

Interesse? Wij informeren u graag verder over De Versbox uit in een persoonlijk gesprek! 
 Laat ons weten via www.deversbox.be/brief  
  Bel ons gerust op 09 277 38 42. 

 
Alvast bedankt en hopelijk tot binnenkort! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Lothar De Keyne      Henk De Vlieger 
Bedrijfsleider van De Versbox     Specialist lokale handelaren 
0475 45 82 22       20 jaar zelfstandig slager 
         0496 36 87 15 

Christophe Ballet



